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Administració Locals Ajuntaments 

Núm. 5146 
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES 

 

Anunci sobre aprovació definitiva d’una ordenança 

 

El Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió celebrada el dia 2 
de desembre de 2009, va aprovar inicialment l’Ordenança regula-
dora de guals el municipi de Llambiles. 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, durant el termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el BOP núm. 245, de 
23 de desembre de 2009, el DOGC núm. 5530, de 21 de desembre 
de 2009, en el diari El Punt de 17 de desembre de 2009 i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
De conformitat amb els articles 65 i 66 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, es fa públic que, en no haver-se presentat al·legacions 
ni reclamacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació 
inicial ha esdevingut definitiu. 
Es publica tot seguit en annex el text íntegre d’aquest reglament, a 
efectes de la seva entrada en vigor, que es produirà als quinze dies 
hàbils d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala 
Contenciosa i Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació, sens perjudici d’interposar aquells 
altres recursos i accions que es considerin pertinents. 
 
Llambilles, 31 de març de 2010 
 
Josep Serra i Ciurana 
Alcalde 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS I RESERVES 
D’APARCAMENT DEL MUNICIPI DE LLAMBILLES 
 
CAPÍTOL I 
Article 1.- 
1. Gual a la via pública és qualsevol modificació de l’estructura de 
la vorera i vorada davant d’un edifici, amb l’exclusiva finalitat de 
facilitar l’accés dels vehicles al seu interior, o a l’inrevés. 
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2. Queda prohibit qualsevol altra forma d’accés de vehicles a 
l’interior dels edificis mitjançant rampes o la instal·lació circums-
tancial d’elements mòbils o fixos que envaeixin la vorera o calçada 
i que no estiguin contemplats en aquesta ordenança o en la restant 
normativa municipal.  
 
Article 2.- 
L’existència d’un gual senyalitzat impedeix l’estacionament de 
vehicles al seu davant, encara que en el propi vehicle s’hi trobi el 
conductor (detenció prohibida d’acord amb l’article 45.b del Codi 
de Circulació). 
 
Article 3.- 
1. És competència de l’Ajuntament la concessió de llicències per a 
la construcció de guals. L’autorització només podrà ser sol·li-
citada pels propietaris dels immobles o els arrendataris dels locals 
de negoci al servei dels quals hagi de destinar-se. 
 
2. El titular de la llicència serà l’únic responsable davant l’adminis-
tració municipal de quantes obligacions es derivin del seu 
atorgament, amb independència de la persona que pugui ser-ne 
usuari. 
 
Article 4.- 
La llicència municipal de gual serà de duració indefinida i d’ús 
permanent sense limitació horària a l’entrada i sortida de vehicles. 
 
Article 5.- 
L’autorització de guals serà sempre discrecional i sense perjudici 
de tercers. La llicència no crearà cap dret subjectiu, i el titular 
podrà ésser requerit en tot moment perquè el suprimeixi al seu 
càrrec i refaci la vorera i vorada al seu anterior estat. 
 
La construcció, reforma o supressió dels guals seran sempre a 
compte del titular de la llicència, i es faran sota inspecció dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Article 6.- 
Per obtenir llicència del gual s’haurà d’acreditar que l’activitat del 
local de negoci exigeix necessàriament l’entrada i sortida de 
vehicles, disposi d’espai interior lliure per un o més vehicles quan 
es tracti d’establiments amb exigència de càrrega i descàrrega de 
pesos importants, o que es tracti d’edificació destinada a habitacles 
amb l’obligació de disposar de garatge o aparcament interior. 
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Article 7.- 
No es concedirà llicència de gual per aquells habitacles i locals, 
que per no tenir la suficient amplada de porta d’accés, o estar 
situats en vials que no permetin disposar del suficient radi de gir 
per l’entrada, fossin causa que els vehicles obstaculitzessin la 
calçada per realitzar maniobres d’accés. 
 
Article 8.- 
En la sol·licitud per a llicència de gual s’haurà de indicar el 
número i característiques dels vehicles que pugui contenir el local, 
acompanyar plànols d’emplaçament on figurin les amplades de 
calçada i voreres, detall del mobiliari urbà que pugui resultar 
afectat i altres guals existents en el tram de carrer. També 
s’adjuntaran plànols del local, amb indicació de la part que es 
destini a hostatjar els vehicles, o en el seu cas, a la càrrega i 
descàrrega. 
 
En les llicències d’obra de nova planta, s’acompanyarà plànol en el 
que constaran les característiques del punt anterior. 
 
Article 9.- 
1. Serà també necessària llicència per a la modificació de guals. 
2. Els trasllats de guals tindran la consideració de nova llicència i 
implicaran l’obligació del peticionari de renunciar i suprimir el 
gual anterior. 
3. La supressió de guals haurà d’ésser comunicada a l’Ajuntament 
per a la seva comprovació. 
 
Article 10.- 
Les llicències de guals s’anul·laran: 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment o pintura. 
b) Per ús indegut del gual. 
c) Per canviar les circumstàncies en base a les que es concedí la 
llicència. 
d) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions 
imposades en aquesta ordenança. 
 
Article 11.- 
1. La longitud mínima dels guals serà de tres metres. 
 
2. L’amplada dels guals amidada sobre la vorada no podrà ser 
superior en més d’una quarta part a la que tingui l’accés a la finca 
o local, al qual ús estigui destinat. 
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Article 12.- 
Amb caràcter previ a l’obtenció de llicència, el peticionari haurà 
d’haver constituït el dipòsit per garantir la reposició de la vorera, 
en cas de supressió dels guals. Periòdicament, satisfarà els drets 
previstos a la corresponent ordenança fiscal. 
 
CAPÍTOL II, De les condicions que han de regir els guals 
 
Article 13.- 
1. La part de calçada contigua a les rigoles dels guals hauran de ser 
pintades de color groc, formant franja continua de l’amplada de 
l’encintat. 
2. S’haurà de col·locar en un lloc ben visible, la placa senyalit-
zadora que facilitarà l’Ajuntament. 
 
Article 14.- 
El paviment dels guals per a ús dels vehicles fins a 3 Tm. de pes 
total serà igual al de la vorera circumdant, sobre fonament de 
formigó en massa H-150 d’espessor mínim 20 cm. En el cas que no 
hi hagi vorera circumdant, s’armarà el paviment de formigó de 20 
cm. enxarxat. 
 
Article 15.- 
El titular del gual estarà obligat a: 
a) La conservació en perfecte estat del paviment i  la placa 
senyalitzadora. 
b) Pintar la calçada i altres senyals amb els colors establerts sempre 
que l’Administració municipal ho exigeixi, i en tot cas, una vegada 
l’any. 
c) Efectuar en el gual i al seu càrrec, les obres ordinàries de 
manteniment que disposi l’Ajuntament. 
d) Renovar el paviment quan es renovi el de la voravia circumdant 
existent o quan així es disposi, previ informe dels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
CAPÍTOL III, Estacionament de vehicles i reserva d’aparcament 
 
Article 16.- 
Podrà autoritzar-se, prèvia petició, reserves en llocs determinats 
de la via 
pública per: 
a) Parada de vehicles de servei públic 
b) Estacionament i parada de vehicles particulars de càrrega i 
descàrrega. 
c) Parada d’autobusos de servei discrecionals. 
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Article 17.- 
Les reserves especials podran ser modificades o anul·lades per 
l’Alcaldia tantes vegades com ho requereixin les necessitats del 
tràfic. 
 
CAPÍTOL IV, De les sancions 
Article 18.- 
1.La construcció d’un gual o senyalització de reserva especial o bé 
la parada de serveis interurbans o discrecionals, sense haver obtin-
gut la prèvia llicència serà sancionada amb multa de fins 200 eu-
ros, sens perjudici de l’obligació de reposar al seu càrrec la vorera 
al seu estat anterior, i de retirar, en el seu cas, la senyalització 
indegudament col·locada. 
 
2.En cas d’incompliment de l’obligació de reposició s’instruiran les 
actuacions previstes a la normativa urbanística vigent. 
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Núm. 5147 
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES 

 

Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres 

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de febrer 
de 2010, ha aprovat inicialment el projecte d’obres “Millores al 
Consultori Local”, redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal 
del Gironès Sr. Manel Alemany i Masgrau. 
 
En compliment del que disposa l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya, els projectes esmentats 
s’exposen al públic per un termini de 30 dies, comptadors a partir 
del dia següent al de la publicació del present edicte en l’últim del 
butlletins oficials on es publica, BOP o DOGC, per tal que hom 
pugui formular les al·legacions i reclamacions que consideri 
convenients. 
 
Cas de no presentar-se’n els projectes restaran aprovats defini-
tivament, donant-se per complimentat en aquest acte allò que dis-
posa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Llambilles, 30 de març de 2010 
 
Josep Serra i Ciurana 
Alcalde 


